Steun jij de fietsteams van Prinses Harte?
De 1000 km voor Kom op tegen Kanker is een fietsvierdaagse tijdens het Hemelvaartweekend. Elk team
legt acht etappes van 125 km af en zamelt daarvoor minstens 5500 euro in. De netto-opbrengst van de
1000 km gaat integraal naar wetenschappelijk kankeronderzoek.

Prinses Harte fietst mee!
Twee fietsteams, 16 sportievelingen. Met deze warme groep nemen wij in mei 2020 deel aan de 1000
km van Kom op tegen Kanker. 16 sportievelingen met elk hun eigen verhaal over (prinses) Harte. Als
buurman/-vrouw, als papa/mama van een klasgenootje, als moeder van een favoriete babysit of
speelkameraad, als vriend(in) des huizes ... En uiteraard ook de papa en mama van Harte, maar
evengoed de ouders van Lucas, die de strijd tegen kanker won en toen van ons een ridderpakket kreeg.
16 sportievelingen, 16 warme mensen, allemaal met het hart op de juiste plaats: Berit, Elke, Johan,
Koen, Leen, Monique, Pascale, Bart, Kristof, Patrick, Erik, Lieven, Els, Marisa, Els en Marleen. Het
enthousiasme is groot om er opnieuw een uniek weekend van te maken. Twee teams in de schoot van
vzw Prinses Harte, omdat de missie van de werking ons erg hard aanspreekt.
We fietsen voor Harte, maar evengoed voor die vele andere kinderen, wiens strijd tegen kanker alles
behalve eenvoudig is.
We gaan vol overgave fietsen, ook al hebben sommigen van ons nog nooit op een koersfiets gezeten.
Om geld in te zamelen voor kankeronderzoek, en uiteraard ook om het verhaal van onze eigen vzw
Prinses Harte verder uit te dragen.

Steun jij ons?
Twee teams, dat wil zeggen 2 x 5500 euro. Een hele hoop geld, die we met onderstaande acties hopen
bijeen te krijgen. Steun jij ons tijdens één van deze acties? Er zit ongetwijfeld iets tussen dat jou
aanspreekt. Lees maar even verder.

Je kan deelnemen aan één van deze acties
 Ge zijt van Mechelen als - quiz
Een quiz met louter vragen over of met een link naar Mechelen. Als je dat al vermoedde, ben je zeker
geschikt om deel te nemen aan deze quiz. Zaterdag 29 februari 2020, start om 20.30u., in de oude
bibliotheek in Mechelen. 20 € deelnamegeld, vier (4) spelers per ploeg. Schrijf je voor deze quiz in via dit
formulier. https://forms.gle/Eie9Hc5NBVVqXXpd6
Meer info vind je op Uit in Mechelen of via Facebook.

 Bestel onze liefdevolle lekkernijen
Louter toevallig dichtbij Valentijn verkopen we pakketjes met liefdevolle lekkernijen: koekjes, confituur
en advocaat. Twee soorten bio-confituur (appel-banaan of gember-pompoen), Harte-koekjes of een
potje advocaat. Of een totaalpakketje, dat we dan graag voor jou verpakken. Bestellen kan t.e.m. 31
januari 2020, ophalen of levering voorzien van woensdag 12 - vrijdag 14 februari 2020. Bestel ineens via
https://forms.gle/AmrohsLP2GRc6Y2G7

Meer info vind je op Uit in Mechelen of via Facebook.

 Bestel bacterievrije verse spaghettisaus.
Voor de durvers herhalen we opnieuw onze verkoop van verse spaghettisaus. Meer info volgt nog, maar
noteer alvast dat je jouw saus in Muizen kan komen ophalen op zaterdag 25 april 2020.

 Doe een gift en ontvang een fiscaal attest
Quiz je niet graag, lust je geen confituur, koekjes of spaghetti? En is advocaat helemaal niets voor jou?
Maar wil je ons toch steunen? Dat kan, via een eenvoudige gift op onze actiepagina. Stort rechtsreeks
via https://www.de1000km.be/team/prinses-harte. Of stort op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983

(Kom op tegen Kanker) met vermelding van "GIFT" en de code van ons team: 170192077. Vanaf 40 € heb je recht
op een fiscaal attest.

Bedankt voor je steun.

